
Waar moet u allemaal aan 
denken op het gebied van ICT 

en digitalisering voor uw 
notariskantoor?

Checklist

Kantoorautoma�sering
De basis IT om standaard 
kantoorwerkzaamheden uit te voeren.

Vakspecifieke sofware
So�ware speciaal gemaakt voor

het notariaat.

Veiligheid en regelgeving
Zorgen dat u veilig blij� werken met

duidelijke afspraken.

Communica�e
Blijf in contact met uw cliënten en
uw collega’s.

Kantoorautoma�sering
• Laptop / Desktop / Thin client / Tablet
• Printer / Scanner / Fax / Alles-in-1
• IT-infrastructuur (on premises, cloud, server)
• (Draadloos) Netwerk
• Computerbekabeling
• (Nood)Stroomvoorziening
• Back-up en recovery
• Gecer�ficeerde ID Scanner

Vakspecifieke so�ware
• Dossierbeheer
• Tijdschrijven
• Document Management Systeem (DMS)
• Customer Rela�onship Management (CRM)
• Intelligente modellen
• Document uitwisseling (Portaal)
• Document assemblage
• Workflowmanagement
• Financiële administra�e
• Koppelingen met databanken en registers

Communica�e

• Domeinregistra�e en e-mailadressen
• Website
• Telefoonaanslui�ng en abonnementen
• Telefoontoestellen (mobiel, vast of geïntegreerd)
• Fax / E-Fax
• Internetverbinding
• Sjablonen in huiss�jl

Veiligheid en regelgeving
• Rechtenstructuur voor documenten en e-mail
• Wet- en regelgeving voor informa�esystemen
• SLA’s en verwerkersovereenkomsten
• Informa�ebeveiligingsbeleid
• Disclaimer en Privacy statement
• Encryp�e firewall en spamfilters
• Twee-factor-authen�ca�e
• SSL cer�ficaten

Alles voor een zorgeloze ICT-beleving 
dankzij de Lexxyn Groep Partners

www.lexxyn.nl - info@lexxyn.nl - 088 002 84 00

De Lexxyn Groep verenigt diverse ICT dienstverleners in de juridische sector. Door de 
specifieke ervaring van deze dienstverleners, zijn zij uitstekend op de hoogte van uw bedrijfs-

processen en de eisen die gesteld worden in de juridische sector.

De Lexxyn Partners leveren procesondersteunende producten en diensten op het vlak van 
kantoorautoma�sering, cloud compu�ng, digitale spraakverwerking, document management, 

rela�ebeheer, webdiensten, portals, digitalisering van archieven en telecommunica�e. Ook 
bieden zij speciaal voor advocaten, notarissen en deurwaarders ontwikkelde so�ware.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek 
over de digitalisering van uw notariskantoor


